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 الكيمياء في ضوء المعايير المهنية الوطنية بالمملكة العربية السعودية يمعلملالتخصصية معرفة ال مستوى

 خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم

  كلية الرتبية ـ جامعة القصيم
 هـ8341/ 4/ 21 وقبل -هـ 2/2/8341  قدم لليشر

 
الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء  يعلمملعرفة التخصصية امل مستوىالتعرف على استنهدفت الدراسة احلالية  المستخلص:

اختبار معريف يف ختصص الكيمياء يف  الدراسة من وتكونت أداةباململكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك استخدم الباحث املينهج الوصفي املسحي، 
 44 ومشلت الدراسة قائمة املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية، معرفيا  مت حتديدها من ضوء أربعة عشر معيارا  

 ومعلمة من معلمي الكيمياء بإدارة التعليم مبحافظة الرس، وتوصلت الدراسة إىل عدد من اليتائج من أمهنها: أن درجة معرفة معلمي الكيماء ا  معلم
مقبول وبيسبة  ومبستوى 4..3متوسط  ري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية كانت بدرجةالتخصصية يف ضوء املعاي

بني درجة معرفة معلمي الكيمياء  4...د فروق ذات داللة إحصائية عيد مستوى و وج كما دلت اليتائج على عدم،  ٪43.43مئوية بلغت 
نهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى  ملتغريات اانجي،، املههل العلمي، نو  املههل، التخصصية يف ضوء املعايري امل

 اخلربة التدريسية(.
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 مقدمة: 

ام تعليمي العيصر املنهم الذي تقوم يعد املعلم يف أي نظ     
يف ظل تلك املكانة و ، التعليميةو ملية الرتبوية الععلى جنهوده 
يف أداء  هجناحأن على تهكد األدبيات الرتبوية املميىة للمعلم 

على ما  يعتمد بالدرجة األوىلاحلديثة  ومنهامه ووظائفه أدواره
 ،ةييشخصية وقدرات علمية ومنهارات منه صفات ميتلكه من

متكيه من مادة ختصصه وقدرته على توصيل  باإلضافة إىل
 ةالالزمباملعارف  املعلم امفإمل، عياصرها األساسية للطالب
 شاملةالذي يقوم بتدريسه لتخصصه العلمي 

 ،من معلوماته العلم ومبادئه ومفاهيمه وقدر واف   خصائص
فضال  عن فنهمه للمفاهيم والتعميمات اليت تيتمي إىل جمال 

 .الصفات اليت جيب توافرها يف املعلم  من أهم ختصصه
وتعد معرفة املعلم مبحتوى املادة العلمية من أهم أقسام      

من  (Shulman,1986ا معرفة املعلم اليت حتدث عينها شوملان
حباثه عن معرفة املعلم، واليت ركى فينها على دراسة خالل أ

، ومصادر تهمعرفة املعلم من حيث ما يعرفه، وما حيتاج ملعرف
نها، وطريقة استيعابه للمادة العلمية، معرفته، وطريقة تيظيم

ة حتويل تلك املعرفة وتأثري ذلك يف عملية تدريسه، وكيفي
للطالب، وكيف يتعامل مع احملتوى العلمي،  لتكون مفنهومة

وكيف يتم استخدام تلك املعرفة يف عملية التدري، 
  (.  م2.84اأمبوسعيدي واحلجري، 

ن املعلم من مادته العلمية باإلضافة ملا يرتبط هبا متكو      
ثقافية مسألة ال خالف حول أمهيتنها تربوية و من جوانب 

، فنهذا التمكن يساعده هوأدائودورها يف شخصية املعلم 
على فنهم أدواره الرتبوية وعمليات تدريسه، وميده بثقة كبرية 

 ا يف حالة وعي بالذات، باإلضافةيف نفسه وجيعله دائم  
ملتابعته املستمرة للتطور يف جمال املادة وحمتواها وما جيري يف 
الوسط الثقايف، ألن هذا ميكيه من ربط املعرفة واملادة العلمية 

مما يقرب املعلومة وجيعل املياهج  ،طالبلل بالواقع احليايت
 . (Peretz,2011ا (Scheiner,2015ا أكثر وظيفية

 & Metzlerا كل من ميتىلر ومسنيهكد  

Woessmann,2010 )عامال   د  املعرفة التخصصية تع أن على 
ن أالتعليمية، وأنه جيب على املعلم يف العملية  ا  وحامس ا  منهم

يقوم بتدريسنها من  يتمن مادة التخصص ال ا  يكون متمكي
يعاب املعرفة أجل دعم تعلم طلبته، وأن عمق واست

 ن يدرسنها باإلضافة إىل املنهاراتأالتخصصية اليت جيب 
 الرتبوية مها مفتاح املمارسة الياجحة للمعلم.

أن معرفة احملتوى  (Chapin,2011اكابني  ويضيف 
التخصصي للمعلمني له أثر عميق على التعليم والتحصيل 
العلمي للطالب، فاملعلم الذي ميتلك املعرفة التخصصية 
للمحتوى يستطيع شرح املصطلحات واملفاهيم واألفكار 

ب املياسبة ملعانجة مواضيع معيية، للطلبة، وحيدد الكت
سئلة اليت تساعد األ يوجِّهرض احملتوى بشكل دقيق، و ويع

   .نهمةاألفكار امل يفيظيم املعرفة الطالب على ت
ويف الوقت الذي ُيشار فيه إىل أن معرفة املعلم 
التخصصية للمادة اليت يدرسنها والتمكن من حمتواها العلمي 

لمني على اختالف مطلب ضروري ليجاح مجيع املع
ختصصاهتم، فإن هذا يتأكد لدى معلمي العلوم، فلمعلم 
العلوم منهمات خاصة باإلضافة للمنهمات العامة واملشرتكة 
مع معلمي التخصصات األخرى؛ نظرا  لطبيعة العلم الذي 
يدرسه وما مييىه من خصائص ومكونات معرفية ومنهارية 

ح ضرورة ووجدانية، باإلضافة إىل أن تعلم العلوم أصب
لتحقيق التفاعل بني العلم والتقيية واجملتمع والبيئة، ويعد 
بوابة بل جسرا  للتقدم التقين يف أي ميدان من ميادين احلياة 
املعاصرة اليت تتسم بالتشعب والتعقيد والطفرة، وهذا 
يستدعي الشمول واحلداثة وقدرة معلمي العلوم الطبيعية 

على جوهر العلم وأصوله على مواكبة التطورات مع احملافظة 
( إىل أن م4..2ويشري نصر ا(. م9002اأبو جحجوح، 

متكن املعلم من أساسيات ومفاهيم وحقائق املادة أو املواد 
عد شرطا  يُ  الذي هئالدراسية التخصصية تسنهم يف تطوير أدا

 .ضروريا  ليجاحه كمعلم
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اهتماما  بالغا  يف  العامل دولأولت معظم  لك كلهولذ     
بصفة عامة ومعلم العلوم على  اد وتأهيل وتطوير املعلمإعد

كفاءة إميانا  مينها بأن   أثيائنهايف و قبل اخلدمة وجه اخلصوص 
تعليمية وجودة ما تقدمه من تعليم وما حتققه ال املهسسات

من مستوى تعليمي لطالهبا تقاس بكفاءة معلمينها وما 
ي، ، فالتدر ةتدريسيومنهارات علمية ميتلكونه من معارف 

ميثل قلب العملية التعليمية وجوهرها وبذلك فإن جودة 
(. م9002، اراشدرهن جبودة أداء املعلم  اليظام التعليمي

املعلم يعد املتغري األهم يف حتقيق قضية جودة التعليم  وألن  
فإن العمل الدائم على حتسني مستوياته، وتيمية كفاءته 

لحا  ألي نظام العلمية واملنهيية والثقافية يصبح مطلبا  م
تعليمي يسعى للجودة، وإذا مل يتمتع املعلم مبستويات 
الكفاءة املنهيية املطلوبة فال جدوى من احلديث عن تطوير 

  (. م9002العامة نجامعة الدول العربية،  ااألمانةالتعليم  جودة
م املرتبط جبودة أداء املعلم يويف ضوء حتقيق جودة التعل     
 عدهأ الذي للمعلمني الوطيية املنهيية عايريامل تطوير مشرو  يُعد  

 عبداهلل امللك مشرو  والتقومي لصاحل للقياس الوطين املركى

 التغيري جنهود علينها تقوم اليت املرتكىات أحد التعليم لتطوير

 السعودية؛ العربية اململكة يف والتعليم الرتبية جمال والتطوير يف

 واملنهارات املعارف من التحقق أمهنها من أغراض   عدة خيدم إذ

 واإلسنهام التعليم، ملنهية املتقدمون انجدد املعلمون جييدها اليت

 ميكن انجديد املعلم مدى فاعلية عن صورة تكوين يف

 احلاجات لتحديد ذايت أو مهسسي حنو على مينها االستفادة

 إعداد مهسسات تىويد عن فضال   والتعليمية وتطويرها، املنهيية

على  ومساعدهتا خمرجاهتا، مستوى عن ةراجع بتغذية املعلمني
 املتطلبات، تلك حتقيق على وقادرين متمكيني معلمني إعداد

 استيعاب الظروف على القابلية ولدينهم باملرونة، يتميىون

 القيم من مبيظومة لتمتعنهم إضافة معنها، والتعامل املتغرية

 (.م9009الوطين للقياس والتقومي،  ااملركى املنهيية والتوجنهات
بصورة وظيفية أكثر وضوحا  أصبحت تلك املعايري األساس و 

يف بياء االختبارات املنهيية للمتقدمني على الوظائف 

التعليمية يف اململكة العربية السعودية، ومرجعا  منهما  لتقومي 
يف علمني قبل اخلدمة وتدريبنهم وتطوير برامج إعداد امل

للتيمية املنهيية  نها، باإلضافة إىل أهنا توفر إطارا  علميا  أثيائ
 (.م9002للمعلم ااألخشمي،  الذاتية
تشري املعايري املنهيية الوطيية للمعلمني إىل ما جيب على و      

املعلم معرفته والقيام به، وهي بذلك تتضمن املعارف 
واملنهارات اليت حيتاجنها املعلم ليكون فاعال  يف منهيته وملما  

مل من معرفة ختصصية مبتطلباهتا املعرفية والتطبيقية مبا تشت
متعمقة ومعرفة مدى واسع من طرق التدري،، والقدرة على 
إجياد بيئة تعلم ميتجة، وعلى استخدام أساليب التقومي 

ااملركى الوطين للقياس  عنها، وفنهم مظاهر اليمو اإلنساينبأنوا
 (. م9009والتقومي، 
من  ني باململكةملاملنهيية الوطيية للمع وتتكون املعايري     

أربعة جماالت رئيسة يعتمد كل مينها على اآلخر؛ وهي: 
، املسهولية املمارسة املنهيية، البيئة الصفية ،املعرفة املنهيية

املنهيية. وحتدد هذه اجملاالت ما ييبغي على املعلم معرفته 
 وأداؤه، كما تبني نطاق عمله، وييدرج حتت كل جمال عدد  

لى املعلم معرفته من املعايري الفرعية اليت حتدد ما ييبغي ع
ال من والقدرة على أدائه ضمن نطاقه، وييدرج حتت كل جم

من املعايري العامة املشرتكة  جماالت منهية التدري، عدد  
نجميع املعلمني، ماعدا املعيار العام اخلاص بـ "املعرفة 

ول دريسه" الذي ييدرج حتت اجملال األبالتخصص وطرق ت
باختالف  الباب، واختالفه فالتسا  هذاجمال املعرفة املنهيية 

فردت له املعايري املنهيية الوطيية التخصصات العلمية، فقد أ
للمعلمني باململكة وثيقة مستقلة، وبذلك فإن املعايري كاملة 
قد تكونت من جىأين؛ أحدمها: املعايري املشرتكة ملعلمي 
مجيع التخصصات، واآلخر: املعايري اخلاصة مبعلمي 

(، ومينها م9002ختلفة ااألخشمي، التخصصات العلمية امل
من  لم الكيمياءمع وتتكون معايري ختصص الكيمياء.

 :؛ مهاجىأين
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هي املعايري العامة اليت يشرتك و املعايري العامة املشرتكة:  .0
 خرى.مجيع معلمي التخصصات األمعلم الكيمياء مع فينها 

املعايري اليت تتياول بيية  هيو املعايري التخصصية:  .9
وطرق تدريسه، كما تتياول ما ييبغي على لكيمياء اختصص 

معلم الكيمياء معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص 
التدريسي وطرق التدري،، ويتضمن ذلك املعارف واملنهارات 
املرتبطة بالتخصص، وما يتصل هبا من ممارسات تدريسية 

 فاعلة.
اء  على ذلك يتوقع من معلم الكيمياء أن يكون يوب     
يه اهتمام كبري بعلم الكيمياء كتخصص معريف يعرض لد

بوضوح العلم كمادة وطريقة، ولديه الفنهم والوعي الكامل 
، وما يبىن هباحملتوى العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعات

انني ومفاهيم وحقائق علمية،  عليه من نظريات ومبادئ وقو 
لمية ن عليه اإلملام بطبيعة هذا التخصص والطرق العإكما 

املتبعة للوصول للمعرفة فيه، والتطور التارخيي له، وعالقته 
بعلوم الفيىياء واألحياء والفلك والبيئة وعلم األرض وغريها 

ن إيعية وغري الطبيعية األخرى، كما من جماالت العلوم الطب
عليه معرفة التوجنهات الرتبوية احلالية املتعلقة هبذا التخصص 

يه معرفة كيفية تسنهيل عملية وكيفية تدريسه، وييبغي عل
متكن الطالب من املفاهيم واملمارسات املستنهدفة من خالل 
التعلم املرتكى على االستقصاء، كما يفرتض أن يكون لديه 
خلفية عن تصورات الطالب الشائعة غري الدقيقة عن 
مفاهيم علم الكيمياء وكيفية تعديل وتطوير هذه التصورات 

 أثياء تدريسه.يف 
نظرا  ملا  الكيمياء بتخصصز أمهية املعايري املتعلقة وترب     

خاص  والكيمياء بوجهيعانيه تعليم العلوم الطبيعية بوجه عام 
من ضعف ملحوظ تكشف عيه خمرجاته، ومع تعدد 

معلم العلوم الطبيعية يقف على  فإن  األسباب املتعلقة هبذا 
ن أ تتبع لواقع تعليم الكيمياء جيداملفرأس تلك األسباب، 

يف مستوى املعرفة العلمية التخصصية لدى  اخنفاضا  هياك 
معلمي الكيمياء واليت قد حتد من جناح املمارسات 

ليه إارت (، ويهكد ذلك ما أشم9002التدريسية االشنهري،
ونشوان  انجرجاوي: دراسة العديد من الدراسات مثل

 دراسة طالب، و (م9002عبداهلل اودراسة  ،(م9002ا
العليمات ، ودراسة (م9000عبداحلي اسة ودرا ،(م9000ا
 احلازمي، ودراسة (م9000ا لغامديودراسة ا ،(م9000ا

ودراسة ، (م9005ودراسة انجنهين ا ،(م9009ن اوآخري
يف أداء معلمي  ا  هياك قصور  على أن (م9002الرحيلي ا

 بشكل عام ومعلمي الكيمياء بشكل خاص الطبيعية العلوم
التمكن من املادة خيص  مايف جمال التيفيذ وخاصة يف 

ملواد العلمية التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع ا
علمني بكل جديد يف جمال عدم معرفة املو خرى، األ

 .التخصص
ولكي يهس، معلم الكيمياء بيئة تعليم وتعلم ملفاهيم      

علم الكيمياء وعملياته بصورة فعالة تساعده يف توجيه 
لى فنهم عميق ومطور ه عؤ عليه أن يرتكى أدافعمله، 

ميد هذا  إذللمحتوى العلمي الذي حياول تعليمه للطالب، 
الفلسفية اليت هلا  والقضايااجملال املعلم باملوضوعات، 

تأثريات إجيابية يف الطريقة اليت حيدث هبا تعليم وتعلم 
 (م9002شاهني واخليال ا ويهكد .(Scerri,2001االكيمياء 
لم الكيمياء الذي يقومون أن فنهم املعلمني لطبيعة ععلى 

أحد  د  لى حتسني أدائنهم التدريسي، ويعبتدريسه يعمل ع
 اجملاالت البحثية احلديثة.

وبياء  على ما سبق وانطالقا  من أمهية متكن معلم العلوم     
الطبيعية ومعلم الكيمياء باألخص من مادته التخصصية اليت 

خل املنهمة يعد أحد املدا ء املعلميدرسنها، وأن تقومي أدا
املنهمة إلصالح وتطوير التعليم، كما يعد أحد املداخل 

ففي ضوء نتائجه ميكن حتديد موقع لتحقيق جودة التعليم 
العملية التعليمية واحلكم على فاعليتنها من خالل مواطن 
القوة والضعف يف األداء التدريسي للمعلمني، وحتقيقا  

 ،أجلنها لألغراض املتعددة اليت صممت هذه املعايري من
ثبتته الدراسات السابقة من ضعف لدى معلمي ونظرا  ملا أ
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العلوم الطبيعية يف اجملال املعريف التخصصي، وملا الحظه 
أثياء عمله السابق ــ خالل الىيارات امليدانية يف الباحث ــ 

أثياء شرحنهم ملعلمي الكيمياء من وقوعنهم يف أخطاء علمية 
وز العياصر واملركبات أو يف يف كتابة رم للمادة العلمية سواء

بياء املعادالت الكيميائية ووزهنا أو يف جمال احلسابات 
الكيميائية أو يف جمال املركبات العضوية وتسمياهتا وغري 

وجود أحباث  قلةذلك من جماالت الكيمياء، وكذلك 
استنهدفت ـــ على حد علم الباحث ــ ودراسات حملية وعربية 

ملعلمي الكيمياء بشكل مباشر، تقومي املعرفة التخصصية 
وكذلك حداثة توجه املعايري املنهيية الوطيية التخصصية 
ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية، جاءت فكرة 

التعرف على مستوى املعرفة تسعى إىل هذه الدراسة اليت 
التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري املنهيية الوطيية 

 .باململكة العربية السعوديةملعلمي الكيمياء 

 مشكلة الدراسة:

ويف ظل ما يشنهده امليدان الرتبوي ، يف ضوء ما سبق    
املعايري حاليا  يف اململكة العربية السعودية من تطبيق ملشرو  

التعليم هناية الذي اعتمدته وزارة  املنهيية الوطيية للمعلمني
يف  ، والذي يسعى إىل إحداث نقلة نوعيةهـ0233العام 

التحقق من املعارف واملنهارات اليت جييدها التعليم من خالل 
التعرف على  احلالية يف مشكلة الدراسة دتحد  تلذا ، املعلمون

مستوى املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء يف ضوء املعايري 
 .املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية

 :الدراسةأسئلة 

 تية:التساؤالت اآل ة عنإلجابللدراسة ا سعت     
يف ضوء علمي الكيمياء التخصصية ملعرفة امل درجةما  .0

املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 
 ؟على مستوى اجملاالت الرئيسة السعودية

يف ضوء ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .9
مي الكيمياء باململكة العربية املعايري املنهيية الوطيية ملعل

 السعودية على مستوى املعايري األساسية؟

يف ضوء ما درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .3
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 

 السعودية على مستوى املهشرات الفرعية؟
ة عرفاملهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة  .2

املعايري املنهيية الوطيية يف ضوء علمي الكيمياء التخصصية مل
ملتغريات  ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى

 ، نو  املههل، اخلربة التدريسية(؟املههل العلميانجي،، ا

 أهداف الدراسة:

 هدفت الدراسة إىل:     
التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .0

املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 
 العربية السعودية على مستوى اجملاالت الرئيسة.

التعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء  .9
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 

 العربية السعودية على مستوى املعايري األساسية.

تعرف على درجة املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء ال .3
املعايري املنهيية الوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة يف ضوء 

 العربية السعودية على مستوى املهشرات الفرعية.
حصائية بني درجة اإلداللة الفروق ذات ال التعرف على .2

املعايري املنهيية يف ضوء املعرفة التخصصية ملعلمي الكيمياء 
واليت لوطيية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية ا

تعىى ملتغريات اانجي،، املههل العلمي، نو  املههل، اخلربة 
 التدريسية(.
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 أهمية الدراسة:

مساهمتها من خالل الحالية تتضح أهمية الدراسة      
 : في
عن برامج إعداد ولني ه مساعدة أصحاب القرار واملس .8

 اململكة العربية السعودية على اختاذ يفالكيمياء معلمي 
تساعد على قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية، 

املنهيية املعايري مع مبا يتوافق  ،حتسني وتطوير تلك الربامج
الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 

 .السعودية
 الكيمياءعن برامج تدريب معلمي ولني ه مساعدة املس .2

التعليم يف اململكة العربية السعودية على اختاذ  يف وزارة
حيال نوعية ، قرارات مياسبة مبيية على دراسة علمية

واملتعلقة بانجانب التخصصي  امج التدريبيةاملوضوعات والرب 
 أثياء اخلدمة. يف  الكيمياء وحيتاجنها معلماليت  كيمياءلل

اململكة العربية يف تعريف معلمي الكيمياء بساعدة امل .4
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي بلسعودية ا

بتقومي معرفته  يقوم أن املعلم يستطيع من مثالكيمياء و 
 نقاط تعىيى يف يساعد مما ضوئنها، يف بيفسه التخصصية

 ذاتيا . جوانب الضعف لديه وعالج القوة،

تقدمي تغذية راجعة للمركى الوطين للقياس والتقومي  .3
 لتطوير التعليم العام حيال املعايري ومشرو  امللك عبداهلل

املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء، وكذلك قائمة 
ء بأسئلة ختصصية يف الكيمياء ميكن االستفادة مينها يف بيا

  ة على هذه املعايري.  اختبارات معلمي الكيمياء املبيي

 حدود الدراسة:

 املنهيية املعايرياقتصرت الدراسة على  الحدود الموضوعية:
الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء املرتبطة بعلم الكيمياء 
كتخصص معريف فقط دون املنهارات وطرق التدري، اخلاصة 

 املرتبطة به. 

معلمي ومعلمات اقتصرت الدراسة على  الحدود البشرية:
  .مادة الكيمياء يف املدارس الثانوية احلكومية

لى إدارة التعليم اقتصرت الدراسة ع الحدود المكانية:
 مبحافظة الرس.  

الفصل الدراسي يف مت تطبيق الدراسة  الحدود الزمانية:
 .هـ0232ـ ـــ 0232 دراسيلعام الاالثاين من 

 مصطلحات الدراسة:

إجرائيا ، يعرفنهم الباحث بأهنم جمموعة : الكيمياء معلمو
األقل على ، احلاصلني على مقرر الكيمياءمعلمي ومعلمات 

يف ختصص الكيمياء، والذين يقومون  كالوريوسالبدرجة 
 يف املرحلة الثانوية مبحافظة الرس. بتدريسنها 

إجرائيا ، يعرفنها  :بالكيمياء التخصصيةالمعلم عرفة م
عن احملتوى الباحث بأهنا مجلة املعارف اليت ميتلكنها املعلمون 

العلمي لعلم الكيمياء وجماالته وتفرعاته وما يبىن عليه من 
ومبادئ وقوانني ومفاهيم وحقائق علمية، واليت  نظريات

تقاس يف هذه الدراسة بالدرجة الكلية اليت حيصل علينها 
 معلم الكيمياء من خالل األداة اليت أعدت هلذا الغرض. 
في  المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء

اصطالحا  يعرف املعيار بأنه"  :المملكة العربية السعودية
جيب أن يعرفه املعلم وما  يما الذارة وصفية حتدد عب

، م9009يستطيع القيام به" ااملركى الوطين للقياس والتقومي،
اليت أعدها  إجرائيا ، يعرفنها الباحث بأهنا املعايري(. و 2ص

لصاحل مشرو  امللك عبداهلل  املركى الوطين للقياس والتقومي
صدرت نسختنها اليت ، و بن عبدالعىيى لتطوير التعليم العام

تتياول ما ييبغي على معلم الكيمياء  ، واليتم9003يف العام 
، ويتضمن ختصص الكيمياءمعرفته والقدرة على أدائه يف 

 . كيمياءاملرتبطة بال واملعلومات عارفذلك امل
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 الدراسات السابقة:

حظي جمال تقومي معلم العلوم الطبيعية بشكل عام      
حمليا  وعربيا  اهتمام الباحثني ومعلم الكيمياء بشكل خاص ب

وعامليا ، غري أن معظم الدراسات واألحباث يف هذا اجملال 
ركىت على تقومي األداء التدريسي للمعلم بشكل عام وكان 

يف مت تقوميه  املعريف بالتخصص حمدودا  جدا  إذنصيب اجملال 
جمال التيفيذ وخاصة يف معيار التمكن من املادة العلمية 

األخرى، ومن وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع املواد التخصصية 
إىل اليت هدفت  (م9002عبداهلل ا ؛ دراسةتلك الدراسات

تقومي األداء التدريسي ملعلمي الكيمياء باملرحلة الثانوية يف 
اململكة العربية السعودية من خالل الكفايات التعليمية، 
 وحتديد الكفايات التعليمية الالزم توافرها لدى معلمي
الكيمياء للمرحلة الثانوية، والتعرف على درجة أمهية هذه 
الكفايات ودرجة ممارستنها واحلاجة التدريبية علينها من وجنهة 
 نظر معلمي الكيمياء للمرحلة الثانوية ومشرفينهم.

حيلل التحليلي الذي سة املينهج الوصفي راواستخدمت الد
اة استخدام بطاقة املالحظة أدمن خالل  األداء التدريسي

ومعلمة  معلما   000، وتكونت عيية الدراسة من للدراسة
إلينها وكان من أهم اليتائج اليت توصلت مشرفا  تربويا ،  02و

كفاية التمكن من مادة التخصص من الكفايات الدراسة أن  
منهمة وضرورية يف العملية أهنا يرى املعلمون واملشرفون اليت 

 .التعليمية
( تقومي أداء م9000الب ادراسة طيف حني استنهدفت      

معلمي العلوم مبرحلة التعليم األساسي يف ضوء املعايري املنهيية 
من  فسرييسة املينهج الوصفي التار واستخدمت الد املعاصرة،

، وتكونت بطاقة املالحظةخالل تطبيق أداة الدراسة وهي 
وقد حصل معيار  ،معلما  ومعلمة 55عيية الدراسة من 

لمية التخصصية" على تقدير مقبول "التمكن من املادة الع
املعلمني  بلغ املتوسط احلسايب لدرجات إذ ٪23.33بيسبة 

 90هلذا املعيار كانت  ةيف حني أن الدرجة الينهائي 03.3
 درجة.
هدفت الدراسة إىل فقد ( 9000دراسة العليمات اأما      

تعرف درجة ممارسة معلمي املرحلة األساسية األوىل باألردن 
املنهيية يف ضوء املعايري الوطيية لتيمية املعلمني  للكفايات

واستخدم  منهييا  من وجنهة نظر املديرين واملشرفني الرتبويني،
الباحث املينهج الوصفي املسحي من خالل االستبانة أداة 

مشرفا  ومشرفة و  09للدراسة، وتكونت عيية الدراسة من 
ممارسة نتائج الدراسة أن درجة  توأظنهر  مديرا  ومديرة،  25

معلمي املرحلة األساسية األوىل للكفايات التدريسية يف ضوء 
  جمال املعرفة التخصصيةاملعايري الوطيية لتيمية املعلمني منهييا  

    . متوسطةبدرجة كانت 
تقومي  هدفت إىل (م9000دراسة الغامدي ايف حني      

 أداء معلمي العلوم الطبيعية باملرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري
سة املينهج الوصفي ار واستخدمت الدالعاملية للرتبية العلمية، 

املالحظة  االدراسة ومهيت من خالل تطبيق أدا سحيامل
وقد كانت ، معلما   39، وتكونت عيية الدراسة من واملقابلة

ممارسات املعلمني ملهشرات معيار "التمكن من املادة العلمية 
واد األخرى" التخصصية وفنهم طبيعتنها وتكاملنها مع امل

بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املعلمني  إذبدرجة ضعيفة 
 درجة. 9.23
 إىلهدفت واليت  (م9009ا نوآخري دراسة احلازميويف      

تقومي األداء التدريسي للطالب املعلمني بكلية الرتبية جامعة 
ايري إعداد املعلم، طيبة باملديية امليورة يف ضوء بعض مع

من خالل  تحليلياملينهج الوصفي السة ار واستخدمت الد
، وتكونت عيية استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسة

طالبا  معلما ، وقد حصل معيار "التمكن من  50الدراسة من 
بلغ املتوسط  إذوسط مادة التخصص" على تقدير مت

 .5من أصل  9.09املعيار  احلسايب هلذا
 حتديدهدفت واليت  (م9003ا الغامديدراسة ويف      
 املعايري ضوء يف العلوم ملعلمات التدريسي األداء ىمستو 
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 جمال يف هلم واألدائية العلمية الكفاءة حماولة رفع يف العاملية
 تحليليسة املينهج الوصفي الار واستخدمت الد التخصص،
، وتكونت استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسةمن خالل 

"التمكن منهارة حصلت ، وقد معلمة 92  عيية الدراسة من
وهي أقل من اليسبة احملددة  ٪29.52نسبة " املادة العلميةمن 

 .٪52للقبول يف بطاقة املالحظة والبالغة 
تقومي  إىل لتنهدف (م9002ا شنهريدراسة الوجاءت      

املنهيية يف ضوء املعايري  بتدائيةباملرحلة االأداء معلمي العلوم 
ينهج الوصفي سة املار ، واستخدمت الدللمعلم السعودي

، استخدام بطاقة املالحظة أداة للدراسةمن خالل  سحيامل
ومت التوصل إىل أن ، معلما   92وتكونت عيية الدراسة من 

مستوى أداء املعلمني كان بدرجة متوسطة يف جمال تيفيذ 
 معيار التمكن من املادة العلمية.الدرس واملتضمن 

كشف ( دراسة هدفت إىل الم9005ا وأجرى انجنهين     
باملرحلة العلوم درجة تقومي األداء التدريسي ملعلمي عن 

املتوسطة يف ضوء معايري انجودة الشاملة، واستخدمت 
استخدمت الدراسة املسحي، و  الدراسة املينهج الوصفي

 معلما ، 30على أداة، ومشلت عيية الدراسة بطاقة املالحظة 
علوم يف أظنهرت نتائج الدراسة أن األداء التدريسي ملعلمي الو 

املتضمن معيار التيفيذ  ضوء معايري انجودة الشاملة جملال
  . كان بدرجة متوسطةالتمكن من املادة العلمية  

تقومي األداء إىل  (م9002ا رحيليدراسة الوهدفت      
ضوء املعايري  الثانوية يفالتدريسي ملعلمي الكيمياء يف املرحلة 

سة املينهج ار دمت الدواستخ (،NSESاالعاملية للرتبية العلمية 
استخدام بطاقة املالحظة أداة من خالل  سحيالوصفي امل
، ومن أبرز معلما   30، وتكونت عيية الدراسة من للدراسة

االتمكن من املادة العلمية نتائجنها أن املتوسط العام ملعيار 
قيمة تدل على أن مستوى  وهي 3.03بلغ وفنهم طبيعتنها( 

حُيقق  هذا املعيار يفلة الثانوية أداء معلمي الكيمياء يف املرح
 .بدرجة متوسطة املعايري العاملية للرتبية العلمية

ومن خالل استعراض هذه الدراسات يتضح ليا أمهية     
معلمي العلوم عامة ومعلمي  نال جمال تقومي فقداملوضو ، 

 هدفتو ، نياهتمام الباحث الكيمياء على وجه اخلصوص
تقومي األداء التدريسي للمعلم   يف جمملنها إىل هذه الدراسات

بشكل عام مع تضمني مهشر واحد فقط للتمكن من املعرفة 
من  تالتخصصية للمعلم واليت مت قياسنها يف تلك الدارسا

خالل بطاقة املالحظة، غري أن ما مييى هذه الدراسة هو 
كامال  لدى املعلم يف ضوء   تركيىها على تقومي انجانب املعريف

 ة الوطيية التخصصية باململكة العربية السعوديةاملعايري املنهيي
ف واملتمثل دام األداة األنسب لتحقيق مثل هذا اهلدباستخ

ن املعرفة التخصصية يصعب قياسنها إذ إباالختبار 
 باملالحظة فقط. 

 منهج الدراسة: 

، املسحي استخدمت الدراسة احلالية املينهج الوصفي     
روسة من حيث املد وصف الظاهرةوالذي ينهدف إىل 
ى عيية ممثلة ، من خالل تطبيقنها علطبيعتنها ودرجة وجودها

اختار الباحث قد و (. م9000العساف، ا األصلي للمجتمع
يساعد على  إذحيقق أهداف الدراسة،  ألنه ج؛املينه اهذ

 ؛وحتليلنها نها،ومجع ،وصف البيانات املتعلقة بأهداف الدراسة
رجة معرفة دللوصول إىل استيتاجات واستدالالت عن 

املعايري املنهيية الوطيية يف ضوء معلمي الكيمياء التخصصية 
 التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية. 

 الدراسة: أفراد 

معلمي ومعلمات مادة  ن جمتمع الدراسة من مجيعتكو       
سون يف املدارس الثانوية احلكومية درِّ ذين يُ الكيمياء ال

 التعليم مبحافظة الرس للعام الدراسيعة إلدارة لينهارية التابا
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 .8مينهم  1معلما  ومعلمة 48، والبالغ عددهم هـ8344ـــ8344
مت تطبيق الدراسة على جمتمع وقد  معلمة. 42ومعلما ، 

مت استدعاء مجيع أفراد جمتمع الدراسة  إذ، ال  دراسة كامال
ة عن تفعيل املعايري املنهيية الوطيية التخصصي لورشة عمل

 33حضر  إذختللنها تطبيق أدوات الدراسة،  ملعلمي الكيمياء
، من جمتمع الدراسة ٪25معلما  ومعلمة يشكلون حوايل 

توزيع أفراد الدراسة حسب متغريات  0انجدول ويوضح 
 الدراسة:

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة 

 النسبة المئوية العدد المتغير
 ٪25.5 05 ذكر الجنس

 ٪52.5 02 أنثى
 ٪22.2 92 بكالوريوس المؤهل العلمي

 ٪05.9 5 ما فوق البكالوريوس
 ٪22.2 92 تربوي نوع المؤهل

 ٪90.9 2 غري تربوي
الخبرة 
 التدريسية

 ٪02.9 2 سيوات 5أقل من 
 ٪52.5 02 سيوات 00إىل  5من 

 ٪92.3 2 سيوات 00أكثر من 

 أداة الدراسة: 

اختبار ف الدراسة قام الباحث بإعداد لتحقيق أهدا     
ملعلمي التخصصية املنهيية الوطيية حمتوى املعايري يف حتصيلي 

بياء مت ضمن احلدود املوضوعية للدراسة، وقد  لكيمياءا
 : االختبار وفقا  ملا يأيت

 
 
 

                                                 
رة التعليم مبحافظة املعلومات بإداو  ى احلاسبكمن مر  ءاتحصاحلصول على اإلمت ا
 .الرس

 : المجاًلت الرئيسة لعلم الكيمياء التي يتضمنها تحديد أوًلا
الثانوية بالمملكة العربية  محتوى كتب الكيمياء بالمرحلة

 : السعودية
اجملاالت الرئيسة لعلم بأعد  الباحث قائمة أولية      

الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية 
على   االطال وذلك من خالل باململكة العربية السعودية، 

والدراسات، واألحباث،  باملرحلة الثانوية، كيمياءكتب ال
، واحلقائب التدريبية اليت بتلك الكتبأوراق العمل املرتبطة و 

كذلك أُعد ت لتدريب املعلمني على تدري، تلك الكتب، و 
 اخلاصة بعلم الكيمياء. االطال  على بعض الكتب 

اجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت وقد تكو نت قائمة      
باململكة يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء باملرحلة الثانوية 

هي: ؛ تجماال .8يف صورهتا األولية من  العربية السعودية
الكيمياء تاريخ علم الكيمياء، احلسابات الكيميائية، 

العضوية، الكيمياء غري العضوية، الكيمياء الفيىيائية، 
، الكيمياء احليوية، ةالكيمياء احلرارية، الكيمياء التحليلي

 كيمياء الذرية. الكيمياء البيئية، ال
وللتحق ق من صدق احملتوى لقائمة املوضوعات املرتبطة      
اجملاالت الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب ب

؛ فقد  الكيمياء باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
حملكمني املتخصصني يف مياهج مت  عرضنها على جمموعة من ا

كيمياء، وبعض واملتخصصني بال ق تدري، العلوم،وطر 
، وبعد تعريفنهم  معلمي ومشريف الكيمياء بالتعليم العام

مبوضو  الدراسة، واهلدف من إعداد القائمة، طُلب مينهم 
هلذا  دهداعمت إا، وفق منوذج حتكيم إبداء رأينهم حوهل

الغرض، وقد ُعد لت القائمة يف ضوء آراء احملكمني 
، ع بعضُحذف بعضنها، ومت دمج بعضنها م إذاهتم، واقرتاح

اجملاالت ؛ وبذلك أصبحت قائمة وتعديل صياغة بعضنها
الرئيسة لعلم الكيمياء اليت يتضمينها حمتوى كتب الكيمياء 

 يف صورهتا الينهائية باملرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته هي:  الت؛جما 4مكونة 
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ات الرياضية ومتثيل البيانات بالعلوم األخرى، التجريب واملنهار 
يف الكيمياء، الكيمياء غري العضوية، الكيمياء العضوية 

 واحليوية، الكيمياء التحليلية والبيئية، الكيمياء الفيىيائية. 
ر والمؤشرات المعرفية التخصصية لمعلم يالمعايتحديد  :اا ثاني

مي الكيمياء المضمنة في المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعل
وتصنيفها ضمن المجاًلت  الكيمياء بالمملكة العربية السعودية

  كيمياء: الرئيسة لعلم ال
ة ملعلمي الكيمياء املعايري املنهيية التخصصي متت دراسة     

معيارا  استبعد مينها  84تضميت قائمة املعايري  ومهشراهتا، إذ
معايري لعدم ارتباطنها باجملال املعريف التخصصي لعلم  4

معيارا  فقط، تضميت 83مياء لتصبح املعايري املعرفية الكي

توزيعنها ضمن كل جمال من جماالت  مت، معرفيا  مهشرا   41
 سابقا .  مت حتديدهاالكيمياء اليت 

مت  عرضنها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف  مث     
واملتخصصني بالكيمياء،  مياهج وطرق تدري، العلوم،

للتحقق من ، لكيمياء بالتعليم العاموبعض معلمي ومشريف ا
مياسبة تصييف املعايري على اجملاالت الرئيسة والتأكد من 

، وفق منوذج ارتباطنها بانجانب املعريف التخصصي للمعلم
اتفق مجيع احملكمني على  إذهلذا الغرض،  مت إعدادهحتكيم 

ومياسبة  يارتباط املعايري ومهشراهتا بانجانب املعريف التخصص
توزيع  9انجدول ويوضِّح نها على اجملاالت الرئيسة، توزيع

جماالت الكيمياء الرئيسة اليت حددها على املعايري ومهشراهتا 
 الباحث:

 2 جدول
 مجاًلت الكيمياء الرئيسةعلى  المعايير ومؤشراتهاتوزيع 

 المئوية  النسبة  تالمؤشرا عدد  كما في الوثيقة  رقم المعيار المجال الرئيس
 ٪02.2 2 0 .2 .3 وطبيعة علم الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى تاريخ 1

3. 2. 05 2 
 ٪00.2 2 3 .2 .3 التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء 2

3. 2. 2 3 
 ٪00.2 2 5 .2 .3 الكيمياء غري العضوية 3
 ٪92.2 2 00 .2 .3 الكيمياء العضوية واحليوية 4

3. 2. 09 2 
3. 2. 03 2 

 ٪05.2 3 2 .2 .3 الكيمياء التحليلية والبيئية 5
3. 2. 2 2 
3. 2. 02 5 

 ٪02.5 5 2 .2 .3 الكيمياء الفيىيائية 6
3. 2. 2 5 
3. 2. 00 5 

 ٪000 22 02 المجموع
 

ضوء في  لمعلم الكيمياء التخصصيةة لمعرفافي  بناء اختبار :اا ثالث
ايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي الكيمياء بالمملكة المع

 :العربية السعودية
معرفة معلمي الكيمياء هدف االختبار إىل قياس      

مت بياء سهال لقياس كل مهشر من مهشرات  إذ ،التخصصية

ويف ضوء ذلك سابقا .  مت حتديدهااملعايري التخصصية اليت 
من نو  أسئلة  ارالباحث بكتابة مفردات االختب قام

 وتكو ن االختبار يف صورته األولية من، االختيار من متعدد
 الكيمياء الستة. االت جمسهاال ، موزعة على  44
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وللتحقق من صدق حمتوى االختبار مت عرضه بصورته      
يف مياهج  احملكمني املتخصصنياألولية على جمموعة من 

واملتخصصني يف وطرق تدري، العلوم، ويف القياس والتقومي، 
، وبعض مشريف ومعلمي الكيمياء يف التعليم العام ،الكيمياء

وبعد تعريفنهم مبوضو  الدراسة واهلدف من االختبار، طُلب 
هلذا مت إعداده مينهم إبداء آرائنهم حوله وفق منوذج حتكيم 

احملكمني  راءآغرض، وقد ُعد ل االختبار يف ضوء ال
 3مت استبدال و ة، أسئل . صوبت صياغة إذواقرتاحاهتم، 
 أسئلة فقط. 

 مث قام الباحث بتطبيق االختبار على عيية استطالعية     
معلمني  .8بلغت  من غري عيية البحث من معلمي الكيمياء

هبدف حساب ثبات االختبار ومستوى السنهولة والتميى 
ملفرداته، وحتديد زمن اإلجابة ومعرفة العوائق اليت قد حتصل 

ويف ضوء نتائج التطبيق . ي لالختبارعيد التطبيق الينهائ
 االستطالعي مت حساب معامل الثبات باستخدام

والثبات املقبول "أمر  14.. بلغت قيمته إذ ألفاكرونباخ،
ايي، وطبيعة السمة املقاسة، كما نسيب خيتلف باختالف املق

نه أمر نسيب باليسبة للباحث، ولكن إذا وصل ثبات إ
، ترب ثباتا  مرضيا "احممداع .4..االختبار إىل أكثر من

(. ولذلك يعترب الباحث أن االختبار على 44ص م،8.11
 من الثبات، وبلغ زمن اإلجابة على االختبارمرتفعة درجة 
دقيقة، كما مت تعديل صياغة بعض األسئلة وتعليمات  44

واستفساراهتم، كما مت  علمنياالختبار يف ضوء تساؤالت امل
كانت السنهولة والتميى، و يف ضوء اليتائج حساب معامل 

،  24..متيىها عن  تقل  معامالمل ت إذ نتائجنها مقبولة
د عن مل تى و  .2..سنهولتنها عن  تقل  معامالت كذلك مل

 ولذا مل حيذف مينها أي سهال. ....
 مكونا  من وبذلك أصبح االختبار يف صورته الينهائية     
 تاريخ وطبيعة علمسهاال  يف جمال 84مينها  سهاال ؛ 44

يف جمال  أسئلة .و، الكيمياء وعالقته بالعلوم األخرى
، التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات يف الكيمياء

 سهاال  يف.8و، الكيمياء غري العضويةيف جمال أسئلة  .و
سهاال  يف جمال  82والكيمياء العضوية واحليوية، جمال 

ل الكيمياء سهاال  يف جما 84والكيمياء التحليلية والبيئية، 
وعد  الباحث  .درجة 44لالختبار والدرجة الينهائية  الفيىيائية

املعرفة لدرجة من الدرجة الكلية، هو حد  الكفاية  ٪44أن 
املعايري املنهيية الوطيية  لتخصصية ملعلم الكيمياء يف ضوءا

 إذ السعودية،التخصصية ملعلمي الكيمياء باململكة العربية 
املعتمد من قبل وزارة التعليم  ن هذه الدرجة هي احملكإ

العتبار املعلم جمتازا  الختبار الكفايات القائم على هذه 
املعايري، كما مت حتديد مستوى املعرفة يف حال جتاوزت درجة 

 يف على اليحو املوضحاملعرفة التخصصية حد الكفاية 
 :4انجدول 

 3 جدول
  الكيمياء معلمالتخصصية ل معرفةالتحديد مستوى 

 ى المعرفة التخصصية مستو 
 177ــــــ  45 48ـــــ  07 66ــــ  56 55أقل من 

 اجتاز حد الكفاية لم يجتز حد الكفاية
 ممتاز  جيد مقبول ضعيف

جماالت على  األسئلةتوزيع  2انجدول ويوضِّح  
 :الكيمياء الرئيسة اليت حددها الباحث
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 8 جدول
 الرئيسةمجاًلت الكيمياء على  األسئلةتوزيع  

رقم  المجال الرئيس
 المعيار

 عدد 
 األسئلة

 مجموع 
 األسئلة

 أرقام األسئلة 

تاريخ وطبيعة علم الكيمياء وعالقته  1
 بالعلوم األخرى

3 .2 .0 2 03 0 ،9 ،3 ،2 ،5 ،2 ،2 ،29 ،23 ،22 ،25 ،22 ،22 
3 .2 .

05 
2 

التجريب واملنهارات الرياضية ومتثيل  2
 ياءالبيانات يف الكيم

3 .2 .3 2 2 2 ،2 ،00 ،00 ،09 ،03 ،02 ،05 ،02 
3 .2 .2 3 

 95، 92، 93، 99، 90، 90، 02، 02، 02 2 2 5. 2. 3 الكيمياء غري العضوية 3
. 2. 3 الكيمياء العضوية واحليوية 4

00 
2 02 22 ،22 ،50 ،50 ،59 ،53 ،52 ،55 ،52 ،52 ،52 ،52 ،20 ،

20 ،29 ،23 ،22 ،25 ،22 
3 .2 .

09 
2 

3 .2 .
03 

2 

 20، 20، 22، 22، 22، 29، 20، 20، 32، 33، 39، 30 09 3 2. 2. 3 الكيمياء التحليلية والبيئية 5
3 .2 .2 2 

3 .2 .
02 

5 

، 25، 22، 23، 32، 32، 32، 35، 32، 30، 92، 92، 92، 92 05 5 2. 2. 3 الكيمياء الفيىيائية 6
22 ،22 3 .2 .2 5 

3 .2 .
00 

5 

 22 22 22 02 المجموع
 

 الدراسة: نتائج 

مت تطبيق االختبار يف صورته الينهائيـة علـى عييـة الدراسـة      
هـــ خــالل الفصــل الدراســي الثــاين 0232/  2/ 00بتــاريخ 

ـــ0232مــن العــام الدراســي  هـــ، وبعــد إجــراء املعانجــة 0232ــ
ليـل اليتـائج لإلجابـة اإلحصائية ليتـائج تطبيـق االختبـار، مت حت

 : على اليحو اآليتوجاءت  ،عن أسئلة الدراسة
 

مــا درجــة علــى: "والــذي يــيص   اإلجابــة عــن الســؤال األول:
املعرفـــة التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة 
ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي

مت  بـــة عـــن هـــذا الســـهال،إلجاول "؟مســـتوى اجملـــاالت الرئيســـة
يســب املعياريــة والاحلســابية واالحنرافــات توســطات حســاب امل

ـــــة لدرجـــــة ـــــاالتخصصـــــية مل املعرفـــــة املئوي ء علـــــى علمـــــي الكيمي
 :5يف انجدول كما هو موضح   مستوى اجملاالت الرئيسة،

 5جدول 
 على مستوى المجاًلت الرئيسةمعلمي الكيمياء ل لتخصصيةا المعرفة لدرجةسب المئوية نالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

 مستوى المعرفة النسبة المئوية اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية المجال الرئيس
تاريخ وطبيعة علم الكيمياء 

 وعالقته بالعلوم األخرى
 ضعيف 22.32٪ 9.00 2.03 03
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 مستوى المعرفة النسبة المئوية اًلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة الكلية المجال الرئيس
التجريب واملنهارات الرياضية 

 انات يف الكيمياءومتثيل البي
 مقبول 52.99٪ 0.59 5.92 2

 جيد ٪23.55 0.22 2.59 2 الكيمياء غري العضوية
 مقبول ٪22.22 9.92 09.20 02 الكيمياء العضوية واحليوية
 جيد ٪23.5 9.35 2.29 09 الكيمياء التحليلية والبيئية

 مقبول ٪20.9 9.02 2.02 05 الكيمياء الفيىيائية
 مقبول ٪22.52 2.02 22.2 22 المجموع

 

 امال  متوســـط عييـــة الدراســـة كـــأن  5 مـــن انجـــدوليتضـــح      
قيمـــــة تـــــدل علـــــى أن  وهـــــي، ٪22.52بيســـــبة  22.2بلغـــــت 

املعـــايري يف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 
مبســتوى املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء جــاءت 

الـرئي، االكيميـاء  كما نالحظ من انجـدول أن اجملـال  مقبول،
غــــــري العضـــــــوية( حصــــــل علـــــــى الرتتيــــــب األول مـــــــن حيـــــــث 

، يليــه وبتقــدير جيــد ٪ 23.55اإلجابــات الصــحيحة، بيســبة 
جمـــال االكيميـــاء التحليليـــة والبيئيـــة( يف الرتتيـــب الثـــاين بيســـبة 

، يف حـــــــني حصـــــــل اجملـــــــال الـــــــرئي، وبتقـــــــدير جيـــــــد 23.4٪
الــــث بيســــبة االكيميــــاء العضــــوية واحليويــــة( علــــى الرتتيــــب الث

ــــول 22.22٪ ــــع اجملــــال وبتقــــدير مقب ــــب الراب ، وجــــاء يف الرتتي
، وبتقــدير مقبــول ٪20.9الــرئي، االكيميــاء الفيىيائيــة( بيســبة 

جمــال االتجريــب واملنهــارات اخلــام، جــاء يف الرتتيــب  يف حـني

 ٪52.99الرياضــــــية ومتثيــــــل البيانــــــات يف الكيميــــــاء( بيســــــبة 
ة جمــال اتــاريخ وطبيعــة ، وحــل يف املرتبــة األخــري وتقــدير مقبــول

 ٪22.32علــــم الكيميــــاء وعالقتــــه بــــالعلوم األخــــرى( بيســــبة 
 .وبتقدير ضعيف

مـا درجـة والـذي يـيص  علـى: "اإلجابـة عـن السـؤال الثـاني: 
املعرفـــة التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة 
ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـهال، مت  عـــايري األساســـية"؟مســتوى امل
حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب 
ـــــاء علـــــى  ـــــة لدرجـــــة املعرفـــــة التخصصـــــية ملعلمـــــي الكيمي املئوي

 :2مستوى املعايري األساسية، كما هو موضح يف انجدول 

 6جدول 
 على مستوى المعايير األساسيةمعلمي الكيمياء ل لدرجة المعرفة التخصصيةالمئوية سب نالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

الدرجة   المعايير الرئيسة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

مستوى  النسبة المئوية
 المعرفة

 جيد ٪29.92 0.20 5.02 2 يعرف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطوره
ارب العملية مراعيا  قواعد السالمة واألمان يف جيري املعلم التج

 املخترب
 مقبول 20.22٪ 0.92 3.20 2

 ضعيف ٪50.22 0.52 0.55 3 يلم املعلم باملنهارات الرياضية ومتثيل البيانات
 جيد  ٪23.55 0.22 2.59 2 يبني املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الدوري للعياصر

كيميائية واملعادالت الكيميائية وقوانني يلم املعلم باحلسابات ال
 الغازات

 مقبول 52.9٪ 0.20 9.20 5

 ضعيف ٪92.33 0.20 0.25 3 يلم املعلم بكيمياء احملاليل وحساباهتا
 ضعيف ٪22.9 0.22 9.90 5 يعرف املعلم الكيمياء احلركية واحلرارية ومفنهوم االتىان الكيميائي

 مقبول ٪22 0.22 9.22 2 يشرح املعلم األمحاض والقواعد
 مقبول ٪22.9 0.32 3.90 5 يلم املعلم بالكيمياء الكنهربائية



 (2.84مارس  /هـ8341الرياض امجادى اآلخرة     – 44العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم اليف، 

 

02 

الدرجة   المعايير الرئيسة 
 الكلية

المتوسط 
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

مستوى  النسبة المئوية
 المعرفة

يعرف املعلم الكيمياء العضوية واهليدروكربونات وخواصنها 
 وتسميتنها

 جيد 22.29٪ 0.02 5.29 2

يشرح املعلم اجملموعات الوظيفية األخرى غري اهليدروكربونية 
 وخواصنها

 جيد 20.5٪ 0.20 5.22 2

 ضعيف ٪22.95 0.22 0.25 2 ملعلم الكيمياء احليوية واليفطيعرف ا
 مقبول  ٪20 0.92 3.00 5 يعرف املعلم كيمياء البيئة واحلياة

 ضعيف ٪02.02 0.02 0.22 2 ىيعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخر 
أصــل  مــن أربعــة معــايريهيــاك أن  2يتضــح مــن انجــدول و      

 الكيميــاء علــى تقــدير حصــل فينهــا معلمــو ا  ار أربعــة عشــر معيــ
 يبـــنياوهـــو معيـــار  ٪23.55نســـبة مئويـــة عالهـــا جيـــد، بلـــغ أ

 إذ( ، املعلم ماهية املادة ومكوناهتا وانجدول الـدوري للعياصـر
يعــرف املعلــم ا: احتلــت معــايريجــاء باملرتبــة األوىل، يف حــني 

ـــــاء العضـــــوية واهليـــــدروكربونات وخواصـــــنها وتســـــميتنها،  الكيمي
يشرح املعلـم ، رف املعلم طبيعة علم الكيمياء وتاريخ تطورهيع

( اجملموعـــات الوظيفيـــة األخـــرى غـــري اهليدروكربونيـــة وخواصـــنها
املراتــــب الثانيــــة والثالثــــة والرابعــــة علــــى التــــوايل بيســــب بلغــــت 

. كما حصـل معلمـو الكيميـاء 20.5٪، 29.92٪، 22.29٪
ــــول يف  ــــى تقــــدير مقب ــــم املع ايشــــرحهــــي: مخســــة معــــايري عل ل
جيــري ، يلــم املعلــم بالكيميــاء الكنهربائيــةاألمحــاض والقواعــد، 

املعلـــم التجـــارب العمليـــة مراعيـــا  قواعـــد الســـالمة واألمـــان يف 
ـــــاةاملختـــــرب،  ـــــاء البيئـــــة واحلي ـــــم  ،يعـــــرف املعلـــــم كيمي يلـــــم املعل

ــــــــة ــــــــة وقــــــــوانني  باحلســــــــابات الكيميائي واملعــــــــادالت الكيميائي
 ،٪48.44 ،٪43.2، ٪.4بيســــب بلغــــت وذلــــك  (الغــــازات

وجــاءت باملراتــب اخلــام، والســادس والســابع  41.2٪، ٪.4
علــى التــوايل. وحصــل معلمــو الكيميــاء علــى  والتاســع والثــامن

معـايري مـن أصـل أربعـة عشـر معيـارا ،  مخسةتقدير ضعيف يف 

 (املعلــم باملنهــارات الرياضــية ومتثيــل البيانــات يلــما معيــاروهــي 
يعـرف وجـاء معيـار ا ، باملرتبـة العاشـرة ٪48.44 يسبة مئويـةب

بيســبة  ةعشــر  اديــة( باملرتبــة احلاملعلــم الكيميــاء احليويــة والــيفط
يعـــرف معيـــار ا ةوجـــاء باملرتبـــة الثانيـــة عشـــر  ،٪34.24بلغـــت 

( املعلــم الكيميــاء احلركيــة واحلراريــة ومفنهــوم االتــىان الكيميــائي
يلـم  جـاء معيـار ا ةوباملرتبة الثالثة عشـر  ،٪33.2بيسبة مئوية 

( بيســـــبة مئويـــــة بلغـــــت بكيميـــــاء احملاليـــــل وحســـــاباهتا املعلـــــم
واألخـرية معيـار  ةيف حني جاء باملرتبة الرابعـة عشـر  ،21.44٪

 إذ( ىيعرف املعلم العالقة بني علم الكيمياء والعلوم واألخـر ا
 فقط.  ٪84.84على نسبة مئوية بلغت  حصل

مـا درجـة والـذي يـيص  علـى: "اإلجابة عن السؤال الثالث: 
التخصصـــية ملعلمـــي الكيميـــاء يف ضـــوء املعـــايري املنهييـــة املعرفـــة 

ــــى  ــــة الســــعودية عل ــــاء باململكــــة العربي ــــة ملعلمــــي الكيمي الوطيي
ولإلجابــة عــن هــذا الســهال، مت  املهشــرات الفرعيــة"؟مســتوى 

حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واليســب 
ـــــاء ع ـــــة لدرجـــــة املعرفـــــة التخصصـــــية ملعلمـــــي الكيمي لـــــى املئوي
 :2مستوى املهشرات الفرعية، كما هو موضح يف انجدول 

 0جدول 
 على مستوى المؤشرات الفرعيةمعلمي الكيمياء ل لدرجة المعرفة التخصصيةلمئوية سب انالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وال 

المتوسط  المؤشرات
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوى 
 المعرفة

 الكيمياء علم يف تطور اليت أسنهمت والتقيية العلمية التارخيية األحداث بأهم ـ يلم0

 .وتوضيح أثرها األحداث تلك حتليل من ويتمكن
 ممتاز 22٪ 0.02 0.22
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 العلمية وأبرز اإلسنهامات الكيمياء علم تطور يف الذين أسنهموا العلماء أبرز ـ يعرف9

 .قدموها اليت والتقيية
 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

ـ يبني دور احلضارة اإلسالمية ــ واحلضارات األخرى السابقة والالحقة هلا ــ يف تطور 3
 .اعلم الكيمياء، ويقدم أمثلة ألبرز إسنهاماهت

 مقبول 22٪ 0.23 0.22

ـ يوضح مفنهوم طبيعة علم الكيمياء، ويشرح مفاهيمه األساسية، مثل قابليته للتعديل 2
 .واعتماده على الدليل احلسي

 ممتاز 22٪ 0.92 0.22

ـ يوضح غايات علم الكيمياء وخصائصه ويفرق بني األسئلة العلمية وغري العلمية يف 5
 جمال الكيمياء.

 جيد 22٪ 0.20 0.22

ـ يوضح العالقة بني الكيمياء واجملتمع والتقيية، ويستطيع تقدمي أمثلة تبني العالقة 2
 املتبادلة بيينها. 

 ممتاز 22٪ 0.33 0.22

يفرق بني الفرض واليظرية والقانون واحلقيقة واملفنهوم واليموذج العلمي، ويستطيع  ـ2
 تقدمي أمثلة كيميائية توضحنها.

 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

 ممتاز ٪20 0.92 0.20 ـ يعدد مكونات املخترب وقواعد وإجراءات السالمة واألمان ورموزها. 2
نها يف تدريسه، ويعرف كيفية استخدامنها ـ يقَيم خماطر املواد الكيميائية اليت يستخدم2

 وختىيينها، والتخلص مينها بأمان.
 ممتاز 20٪ 0.29 0.20

ـ يبني إجراءات اإلسعافات األولية لإلصابات اليت ميكن أن حتدث داخل املخترب أو 00
 خارجه.

 ممتاز 25٪ 0.32 0.25

 ضعيف ٪32 0.22 0.32 لطالب. ـ يشرح كيفية استخدام أدوات املعمل بطريقة آمية ومياسبة نجميع ا00
 ضعيف ٪09 0.33 0.09 ـ حيدد أهم الىجاجيات واألجنهىة اليت تستخدم يف املخترب وكيفية استعماهلا بأمان. 09
 ضعيف ٪59 0.50 0.59 ـ يذكر أهم املذيبات والكواشف املستخدمة يف التجارب الكيميائية.  03
 جيد ٪20 0.22 0.2   ـ يستخدم الرسوم البيانية وميثل البيانات.02
 ضعيف ٪30 0.02 0.3 ـ يلم بالتطبيقات الرياضية املتعلقة بالكيمياء. 05
ـ يعدد الوحدات القياسية وأنظمتنها املختلفة واستخداماهتا يف الكيمياء والتحويل من 02

 نظام وحدات إىل آخر. 
 جيد 29٪ 0.23 0.29

ا، ويصف التغريات اليت تطرأ على ـ يشرح ماهي املادة ومكوناهتا وخواصنها وحاالهت02
  املادة ويقارن بيينها.

 جيد 20٪ 0.22 0.2

 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ــ يبني تطور مفنهوم الذرة التارخيي. 02
 ممتاز ٪20 0.92 0.20 . ءـ يشرح بيية تركيب الذرة وحيدد مفنهوم انجىي02
 جيد ٪29 0.32 0.29 عاعات وخواصنها.ـ يوضح مع ذكر األمثلة الفرق بني األنوا  املختلفة من اإلش90
ـ يذكر األساس الذي مت عليه تصييف العيصر يف انجدول الدوري ويعدد املياطق 90

 الرئيسة يف انجدول الدوري وخواصنها بشكل عام.
 ممتاز 20٪ 0.92 0.20

ـ يوضح خواص اجملموعات يف انجدول الدوري وطرق حتضري وتفاعالت أهم 99
 عياصرها.

 ممتاز 22٪ 0.02 0.22

ـ يعرف التوزيع اإللكرتوين للذرات واأليونات، وعالقة ذلك بالتكافه والدورة 93
 واجملموعة.

 مقبول 22٪ 0.22 0.22

ـ يوضح معىن وأنوا  أعداد الكم وكيف ميكن حتديدها لإللكرتونات املختلفة يف 92
 الذرة.

 مقبول 22٪ 0.22 0.22

 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ائي وأنواعنها، وخواص كل رابطة. ـ يشرح كيفية الربط الكيميائي والفيىي95
ـ يشرح معىن املول، وعدد أفوجادرو، والعالقة مع الكتل الذرية وانجىيئية، وجيري 92

 التطبيقات احلسابية على املول.  
 ضعيف 90٪ 0.20 0.90
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 مقبول ٪22 0.22 0.22 ئية علينها. ـ يوضح مفنهوم املعادلة الكيميائية، ووزن املعادلة، وإجراء احلسابات الكيميا92
 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ـ يوضح أنوا  التفاعالت الكيميائية ويعطي أمثلة علينها. 92
 جيد ٪22 0.23 0.22 ـ حيدد خواص الغازات ويقارن بني الغاز املثايل واحلقيقي.  92
 ضعيف ٪33 0.22 0.33 لغازات.   ـ يشرح قوانني الغازات وجيري احلسابات الكيميائية املتعلقة بقوانني ا30
ـ يعرف احمللول ومكوناته، ويعطي أمثلة على أنوا  احملاليل من حيث طبيعة احمللول 30

 وخواصه وتركيىه.
 مقبول 20٪ 0.2 0.20

 ضعيف ٪09 0.33 0.09 ـ يشرح طريقة التعبري املختلفة عن تركيى احمللول، وجيري احلسابات هلذا الغرض.39
 ضعيف ٪09 0.33 0.09 حيضر حماليل برتاكيى خمتلفة.ـ يشرح كيف 33
ــ يوضح معىن سرعة التفاعل، ويشرح العوامل املهثرة علينها وجيري احلسابات املتعلقة 32
 هبا.  

 جيد 29٪ 0.32 0.29

 ممتاز ٪22 0.33 0.22 ــ يشرح نظرية التصادم، ويرسم ميحييات مسار التفاعل بداللة الطاقة. 35
وم طاقة التيشيط ودور املادة احلافىة يف التفاعل الكيميائي، ويذكر أنوا  ـ يبني مفنه32

 احملفىات.  
 ضعيف 25٪ 0.50 0.25

 ضعيف ٪3 0.02 0.03 ـ يوضح مفنهوم الكيمياء احلرارية واحملتوى احلراري للتفاعل وحساباته.   32
ة علينهما، وجيري ـ يشرح مفنهوم االتىان الكيميائي، وثابت االتىان، والعوامل املهثر 32

 احلسابات املرتبطة هبما. 
 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

 مقبول ٪22 0.22 0.22 ـ يعرف مفنهوم احلمض والقاعدة ويوضح طرق الكشف عن األمحاض والقواعد.32
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يشرح نظريات احلمض والقاعدة مستخدما  املعادالت الكيميائية.20
 مقبول ٪20 0.22 0.20 تلفة من األمحاض والقواعد ويقارن بني قوهتا.ـ يذكر أمثلة لألنوا  املخ20
ـ يشرح مفنهوم األس اهليدروجيين، وجيري احلسابات املتعلقة باألمحاض والقواعد 29

 واألمالح.
 جيد 20٪ 0.22 0.2

 ممتاز ٪22 0.92 0.22 ـ يوضح معىن األكسدة واالختىال وكيفية حتديد أعداد األكسدة.23
 مقبول ٪20 0.22 0.20 ن معادالت األكسدة واالختىال.  ـ يواز 22
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ـ يشرح السلسلة الكنهروكيميائية ويوضح قوة العوامل املهكسدة واملختىلة.  25
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يوضح أنوا  اخلاليا الكنهروكيميائية ويرمسنها.   22
الدافعة  ةة للخاليا الكنهروكيميائية والقو ـ جيري احلسابات املتعلقة بانجنهود القياسي22

 الكنهربائية ومعادلة نرينست.  
 ضعيف 90٪ 0.20 0.90

 ممتاز  ٪22 0.92 0.22 ـ يعَرف الكيمياء العضوية وأمهيتنها، ويشرح خواص مركباهتا. 22
 ممتاز ٪22 0.02 0.22 ـ يعَرف اهليدروكربونات ويصيفنها ويقارن بيينها.22
 جيد ٪22 0.23 0.22 ات العضوية.وأشكال انجىيئ ني اجملاالت الذريةـ يشرح كيفية هتج50
 ضعيف ٪29 0.50 0.29 ـ يوضح التماكب الكيميائي ويعطي أمثلة عليه.  50
 ممتاز ٪22 0.33 0.22 ـ يوضح الصيغ البيائية للجذور األلكيلية ويعطي أمثلة علينها.  59
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ينهجية والتسمية الشائعة.   امل IUPACـ يسمى اهليدروكربونات وفق قواعد 53
 جيد ٪22 0.20 0.22 ـ يشرح الطرق املختلفة لتحضري وتفاعالت اهليدروكربونات األليفاتية واألروماتية. 52
ـ يعدد األنوا  املختلفة للمجموعات الوظيفية ـ غري اهليدروكربونية ـ ويكتب الصيغ 55

 العامة هلا. 
 تازمم 20٪ 0.92 0.20

 جيد ٪29 0.32 0.29 ـ يقارن بني اخلواص احلمضية والقاعدية لتلك اجملموعات الوظيفية ويعطي أمثلة هلا.52
ـ يقارن بني اخلواص الفيىيائية االقطبية والذائبية ودرجة الغليان( للمجموعات الوظيفية 52

 ويعطي أمثلة علينها.
 جيد 23٪ 0.25 0.23

 ضعيف IUPAC  . 0.33 0.22 33٪ظيفية حسب التسمية الشائعة وقواعد مركبات اجملموعات الو  ـ يسمي52
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 جيد ٪22 0.02 0.22 ـ يشرح طرق التحضري املختلفة للمجموعات الوظيفية.   52
 جيد ٪22 0.23 0.22 ـ يشرح اخلواص الكيميائية للمجموعات الوظيفية ويتعرف على استخداماهتا.    20
 ضعيف ٪32 0.22 0.32 موعات الوظيفية يف املركبات العضوية والتمييى بيينها.  ــ يوضح كيفية الكشف عن اجمل20
ـ يذكر أنوا  تفاعالت الكيمياء العضوية ويشرح ميكانيكيات التفاعالت العضوية 29

 األساسية. 
 ممتاز 20٪ 0.92 0.20

ـ يوضح مكونات اليفط وأمهيته، وطبيعة كل مكون، وكيف تتم عملية تكرير اليفط 23
 .  هستخداماتوا

 ممتاز 000٪ 0.00 0.00

ـ يشرح الكربوهيدرات وأنواعنها وتركيبنها الكيميائي وأمهيتنها الغذائية والصياعية، 22
 ويعطي أمثلة علينها. 

 ضعيف 09٪ 0.33 0.09

ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للربوتييات واألمحاض األمييية وأنواعنها وتركيبنها 25
 ويعطي أمثلة علينها.  الكيميائي وأمهيتنها الغذائية،

 ضعيف 30٪ 0.22 0.30

ـ يشرح الرتكيب الكيميائي للىيوت والدهون، وكيفية حتضريها وأنواعنها وتركيبنها 22
 الكيميائي، ويعطي أمثلة علينها.   

 ضعيف 29٪ 0.50 0.29

 ضعيف ٪59 0.50 0.59 ـ يعرف مكونات اهلواء وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.    22
مهية طبقة األوزون، ويتعرف على ظاهرة االحتباس احلراري، والتلوث ـ يبني أ22

 اإلشعاعي، والكيمياء اخلضراء.     
 جيد 23٪ 0.25 0.23

 ضعيف ٪25 0.50 0.25 ـ يعرف كيمياء املاء وخواصه وأسباب تلوثه وكيفية معانجته.  22
 مقبول ٪22 0.22 0.22 ــ يوضح دور الكيمياء يف الصياعات الدوائية والغذائية وغريها.20
ـ يعرف أمهية الكيمياء يف التقييات احلديثة، مثل: تقيية اليانو والطاقة املتجددة 20

 وغريها. 
 مقبول 22٪ 0.22 0.22

ـ يبني العالقة بني الكيمياء واألحياء، من خالل ذكر أمثلة على بعض املركبات 29
 ها.  وغري  RNAو  DNAالكيميائية ذات الصفة احليوية، مثل: 

 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

ــ يبني العالقة بني الكيمياء وعلم التغذية، مثل املركبات الكيميائية ذات القيمة 23
 الغذائية كانجلوكوز واليشأ والربوتييات والفيتامييات والىيوت والدهون.

 ضعيف 3٪ 0.02 0.03

ء أمثلة على ـ يبني العالقة بني الكيمياء وكل من الصيدلة والطب، من خالل إعطا22
 بعض املركبات الكيميائية ذات القيمة الدوائية مثل األسربين والباراسيتمول والبيسلني.

 ضعيف 2٪ 0.92 0.02

 ضعيف ٪2 0.92 0.02 ـ يوضح أمهية الرياضيات يف علم الكيمياء.   25
لكيميائية، ـ يشرح أمهية علم الفيىياء يف تفسري التغريات الفيىيائية اليت تطرأ على املواد ا22

 وكذلك التغريات الفيىيائية اليت تصاحب التفاعالت الكيميائية.   
 ضعيف 33٪ 0.22 0.33

ـ يوضح تطبيقات القوانني الفيىيائية يف الكيمياء، مثل: مفاهيم طول املوجة والرتدد 22
 والطاقة واليشاط الضوئي.    

 ضعيف 32٪ 0.22 0.32

 

لكيميـــاء قـــد اجتـــازوا معلمــي اأن  2يتضــح مـــن انجـــدول      
يف حــــــني مل  ٪23.23مهشــــــرا  بيســــــبة  22حــــــد الكفايــــــة يف 

مهشــــــرا  فقــــــط وبيســــــبة مئويــــــة  92جيتــــــازوا حــــــد الكفايــــــة يف 
ن إذ إومت هــذا االجتيــاز ضــمن مســتويات متباييــة  ،32.32٪
مهشــــرا  بلغــــت فينهــــا درجــــة  22مهشــــرا  مــــن أصــــل  90 هيــــاك

ســـــــبة معرفـــــــة معلمـــــــي الكيميـــــــاء علـــــــى تقـــــــدير ممتـــــــاز، أي بي

عالهــــا نســــبة مئويــــة و  املهشــــرات، بلــــغ أمــــن جممــــ 95.22٪
يوضــح مكونــات الــيفط وأمهيتــه، وطبيعــة  وهـو مهشــر ا 000٪

(، كــل مكــون، وكيــف تــتم عمليــة تكريــر الــيفط واســتخداماته
 .٪22إىل  ٪25بقيــة املهشــرات بــني اليســبة املئويــة ل وتراوحــت

كما حصل معلمو الكيمياء على مستوى معرفة بتقدير جيد 
، مـن جممـو  املهشـرات ٪99.02مهشرا  وبيسـبة مئويـة  02يف 
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يف حـــني  .٪23إىل  ٪20تراوحـــت اليســـبة املئويـــة هلـــا بـــني  إذ
الكيمياء على مستوى معرفة بتقـدير مقبـول يف  حصل معلمو

مـــن جممـــو   ٪05.52فقـــط وبيســبة مئويـــة بلغــت  امهشــر   09
 إىل ٪22تراوحـــت اليســـب املئويـــة هلـــا مـــا بـــني  إذاملهشـــرات، 

  مل جيتـــــــى فينهـــــــا معلمـــــــويف حـــــــني أن املهشـــــــرات الـــــــيت ٪،22
مهشـرا  حصـلت علـى  92يف  الكيمياء درجـة الكفايـة جـاءت
مهشـــرا   09، وقـــد جـــاء مينهـــا مســـتوى معرفـــة بتقـــدير ضـــعيف

مهشــــرات هــــي األكثــــر  2ينهــــا م ٪95أقــــل مــــن  بيســــبة مئويــــة
فقــــــط وهــــــي  ٪3مئويــــــة بلغــــــت جــــــاءت بيســــــبة  ضــــــعفا  إذ
كيميــاء احلراريــة واحملتــوى احلــراري يوضــح مفنهــوم المهشــرات ا

للتفاعل وحسـاباته. يشـرح مفنهـوم االتـىان الكيميـائي، وثابـت 
االتــىان، والعوامــل املــهثرة علينهمــا، وجيــري احلســابات املرتبطــة 
هبمــا. يبــني العالقــة بــني الكيميــاء واألحيــاء، مــن خــالل ذكــر 
أمثلـــة علـــى بعـــض املركبـــات الكيميائيـــة ذات الصـــفة احليويـــة، 

. يبـــني العالقـــة بـــني الكيميـــاء وغريهـــا RNAو DNA مثـــل:
وعلــم التغذيــة، مثــل املركبــات الكيميائيــة ذات القيمــة الغذائيــة  
ـــــــــوت  ـــــــــات والىي ـــــــــات والفيتاميي كـــــــــانجلوكوز واليشـــــــــأ والربوتيي

 .(والدهون
، واملرتبطـة بتطبيـق ألسئلة الدراسـة وتشري اليتائج السابقة     

ة يف ضــــوء املعــــايري معرفــــة معلــــم الكيميــــاء التخصصــــياختبــــار 
املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة 

 إذ ،املعرفـة التخصصـية بالكيميـاء، إىل تـدن  عـام يف السعودية
مــــن  22.2بلــــغ املتوســــط العــــام لدرجــــة املعرفــــة التخصصــــية  

 ٪22.52وبيســــبة مئويــــة بلغــــت  22جممــــو  الدرجــــة الكليــــة 
انــــت أعلــــى مــــن درجــــة حــــد وهــــي وإن كومبســــتوى مقبــــول، 

ن فــــإ  ٪55الكفايـــة املعتمـــدة لــــدى وزارة التعلـــيم والــــيت تبلـــغ
هــــذه اليتيجــــة ملعلمــــي الكيميــــاء ممــــن هــــم علــــى رأس العمــــل 
وميارســـــون بشــــــكل يـــــومي تــــــدري، مقـــــررات الكيميــــــاء تعــــــد 

ـــــا ميخفضـــــة  باحلســـــابات الكيميائيـــــة وعالقـــــة علــــــم خصوص 
إىل ضعف كبـري كما تشري اليتائج  ،الكيمياء بالعلوم األخرى

لــــــــدى معلمــــــــي الكيميــــــــاء يف املعــــــــايري واملهشــــــــرات املرتبطــــــــة 

ـــة ذا  ت العالقـــة بانجوانـــب الرياضـــية، إذباحلســـابات الكيميائي
ميخفضـة  املرتبطـة هبـا علـى نسـبحصلت املعايري واملهشرات 

إىل ضــعف اإلعــداد انجيــد ويعــىو الباحــث هــذا التــدين  جــدا ، 
املعــدالت  نإذ إ علــم،ملعلــم الكيميــاء يف مهسســات إعــداد امل

الكيميـاء تكـون ميخفضـة جـدا  وذلـك  اليت يتخرج هبا معلمـو
ولـذا  بسبب تدين حتصيلنهم يف مقـررات انجانـب التخصصـي،

وكــــذلك  أثيــــاء اخلدمــــة،يف يســـتمر هــــذا الضــــعف مــــع املعلـــم 
علـــم الكيميــاء أثيـــاء ملدريب ضــعف بــرامج التيميـــة املنهييــة والتــ

كمــــا تشــــري اليتــــائج  ي.  اخلدمــــة يف جمــــال التخصــــص األكــــادمي
كبـري جـدا  يف انجوانـب املعرفيـة املرتبطـة   تدن  إىل وجود كذلك 

يف اســــتخدام املختــــرب واجملــــال العملــــي للكيميــــاء وكــــذلك يف 
خــرة لدرجــة تصــل عــريف لعالقــة الكيميــاء واملــواد اآلانجانــب امل

ويعــــىو الباحــــث هــــذا إىل إىل انعــــدامنها لــــدى عييــــة الدراســــة، 
للموضـــوعات  الكيميـــاءج إعـــداد معلمـــي عـــدم مراعـــاة برنـــام

يـتم  دام املختـربات وإجـراء التجـارب إذاملعرفية املرتبطة باستخ
ــــة  ــــى فقــــط علــــى جوانــــب منهاري ــــاء مرحلــــة إعــــداد الرتكي يف أثي

ــــاملواد املعلــــم، كمــــا إ ن جمــــال ربــــط علــــم الكيميــــاء وعالقتــــه ب
األخرى جـىء مفقـود يف معظـم بـرامج اإلعـداد وبـرامج التيميـة 

 هــي بــذلك تتشــابه مــع دراســة كــل  و أثيــاء اخلدمــة. يف  املنهييــة
عبــــداهلل ودراســــة  ،(م9002اونشــــوان  انجرجــــاويدراســــة مــــن 
عبــــــداحلي ودراســــــة  ،(م9000ا دراســــــة طالــــــب، و (م9002ا
 لغامــديودراســة ا ،(م9000العليمــات ا، ودراســة (م9000ا
ودراســـــة ، (م9009ن اوآخـــــري احلـــــازمي، ودراســـــة (م9000ا

كـدت والـيت أ (م9002راسـة الرحيلـي اود (،م9005انجنهين ا
العلـوم والكيميـاء بوجـه خـاص مجيعنها على تدين أداء معلمي 
 يف معيار املعرفة التخصصية. 

هل توجد  "والذي ييص  على:: إلجابة عن السؤال الرابعا
فروق ذات داللة إحصائية بني درجة املعرفة التخصصية 

طيية ملعلمي املعايري املنهيية الو يف ضوء ملعلمي الكيمياء 
الكيمياء باململكة العربية السعودية تعىى ملتغريات اانجي،، 

 املههل العلمي، نو  املههل، اخلربة التدريسية(؟
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 ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـهال مت حســـاب املتوســـطات    
لـدرجات اختبـار معرفـة معلمـي املعياريـة  واالحنرافات احلسابية

يــــــــة الوطييــــــــة املعــــــــايري املنهييف ضــــــــوء الكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 أثـر لبيـان( مان وتـينا ، واختبارالتخصصية ملعلمي الكيمياء

يف  ونــو  املههــل علمــيانجــي، واملههــل ال متغــريي مــن كــل
املعـــايري يف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 
، وحتليــل التبــاين املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء

قارنــــات البعديــــة (، واختبــــار شــــيفيه للمANOVAاألحــــاديا
ــــر متغــــري اخلــــربة التدريســــية يف  ــــان أث درجــــة معرفــــة معلمــــي لبي

املعــــــــايري املنهييــــــــة الوطييــــــــة يف ضــــــــوء الكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 .التخصصية ملعلمي الكيمياء

املتوسطات احلسابية واالحنرافات  1 ويوضح انجدول     
يف ضوء لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية املعيارية 
حسب املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي الكيمياء  املعايري

ري انجي، ( ألثر متغمان وتينااختبار متغري انجي،، ونتائج 
 :درجة املعرفة التخصصيةيف 

 8 جدول
 المعايير المهنية الوطنية التخصصيةفي ضوء معرفة معلمي الكيمياء التخصصية درجات " للمقارنة بين متوسطات مان وتنينتائج اختبار "

 ا لمتغير الجنستبعا لمعلمي الكيمياء 
 مستوى الدًللة "zقيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد الجنس
 4... .8.4 2.4.4 84.4 84 ذكور
 444.4 4..8 81 إناث
دالـــة غـــري " zويتضـــح مـــن انجـــدول الســـابق أن قيمـــة "       

وجـود عـدم مما يدل علـى  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 
درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء ذات داللــة إحصــائية يف  فــروق

املعــــــايري املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية يف ضــــــوء التخصصــــــية 
ــــة الســــعودية ــــاء باململكــــة العربي ، تعــــىى ملتغــــري ملعلمــــي الكيمي

يـــهثر يف ال اذكـــر، أنثـــى(  ن نـــو  املعلـــمأوهـــذا يعـــين ، انجـــي،
 املعـــايرييف ضـــوء درجـــة معرفـــة معلمـــي الكيميـــاء التخصصـــية 

املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة العربيــة 
به بـرامج إعـداد معلـم تشاويعىو الباحث ذلك إىل ، السعودية

ن نفســـنها نجميـــع انجيســـني، كمـــا إتقـــدم الـــربامج  الكيميـــاء إذ
أثيــاء اخلدمــة هــي نفــ، انجنهــة واملتمثلــة يف يف جنهــة اإلشــراف 

يـة املنهييــة املقدمـة ملعلــم التيموزارة التعلـيم ولــذا فضـعف بــرامج 
 .  الكيمياء يشرتك يف ذلك الذكور واإلناث

املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات  . كما يوضح انجدول      
يف ضــوء لدرجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء التخصصــية املعياريــة 

املعــايري املنهييــة الوطييــة التخصصــية ملعلمــي الكيميــاء باململكــة 
مـان ااختبـار ، ونتائج علميالل حسب املهه العربية السعودية

 :درجة املعرفة التخصصيةمتغري املههل العلمي يف ( ألثر وتين
 

 9 جدول
المعايير المهنية الوطنية التخصصية في ضوء ت معرفة معلمي الكيمياء التخصصية ادرج" للمقارنة بين متوسطات مان وتنينتائج اختبار " 

 العلميالمؤهل ا لمتغير تبعا  لمعلمي الكيمياء
 مستوى الدًللة "z قيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد المؤهل العلمي
 83.. .8.3 .42 ..84 .2 بكالوريوس

      38 2..8 3 فوق البكالوريوس
" غري دالة إحصائيا  z ويتضح من انجدول السابق أن قيمة "

مما يدل على عدم وجود فروق  4...عيد مستوى داللة 
درجة معرفة معلمي الكيمياء إحصائية يف ذات داللة 
املعايري املنهيية الوطيية التخصصية يف ضوء التخصصية 
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ن أوهذا يعين  ،املههل العلميتعىى ملتغري  ملعلمي الكيمياء
درجة معرفته ال يهثر يف الكيمياء املههل العلمي ملعلم 

 الكيمياء. ويعىو الباحث ذلك إىل أن معلمي التخصصية
شنهادات أعلى من البكالوريوس يواصلون  احلاصلني على

دراساهتم العليا يف التخصصات الرتبوية مثل املياهج وطرق 
التدري، وتقييات التعليم، وهذه التخصصات ال تىود 

، مما الكيمياءالطالب بانجانب العلمي املرتبط بتخصص علم 
جيعل هياك تقاربا  مبا حيملونه من معلومات علمية ترتبط 

واليت حصلوا علينها من دراستنهم  لكيمياءبية امبوضوعات الرت 
يف مرحلة البكالوريوس واليت تتشابه إىل حد كبري يف مجيع 

نتيجة هذه  وتتشابه. لكيمياءمهسسات إعداد معلم ا

( اليت دلت على م.2.8االغامدي  الدراسة مع نتائج دراسة
وجود فروق بني احلاصلني على مههل البكالوريوس عدم 

ختتلف نتائجنها عن نتيجة  ، يف حنييوسفوق البكالور و 
( واليت دلت على وجود فروق تعىى م2.84دراسة الرحيلي ا

 ملتغري املههل العلمي لصاحل املههل العلمي املاجستري.  
املتوســــــــــطات احلســــــــــابية  .8 كمــــــــــا يوضــــــــــح انجــــــــــدول      

لدرجــــــــة معرفــــــــة معلمــــــــي الكيميــــــــاء واالحنرافــــــــات املعياريــــــــة 
املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية  املعــــــايرييف ضــــــوء التخصصــــــية 

نـــــو  حســـــب  ملعلمــــي الكيميـــــاء باململكـــــة العربيــــة الســـــعودية
نــو  ( ألثــر متغــري مــان وتــينااختبــار ، ونتــائج علمــيملههــل الا

 :درجة املعرفة التخصصيةاملههل العلمي يف 
 11جدول 

المعايير المهنية الوطنية التخصصية في ضوء خصصية معرفة معلمي الكيمياء الت اتدرج" للمقارنة بين متوسطات مان وتني" نتائج اختبار 
 المؤهل العلمينوع ا لمتغير تبعا  لمعلمي الكيمياء

 مستوى الدًللة "z قيمة " مجموع الرتب  متوسط الرتب العدد المؤهل العلمي
 43.. 44.. 343.4 84.4 24 تربوي
 824.4 81.8 4 غري تربوي

 

غـــري دالـــة " z "مـــة ويتضـــح مـــن انجـــدول الســـابق أن قي     
مما يدل علـى عـدم وجـود  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 

درجــة معرفــة معلمــي الكيميــاء فــروق ذات داللــة إحصــائية يف 
املعــــــايري املنهييــــــة الوطييــــــة التخصصــــــية يف ضــــــوء التخصصــــــية 

وهـذا يعـين  ،املههـل العلمـينـو  تعـىى ملتغـري  ملعلمي الكيمياء
درجـــــة ال يـــــهثر يف كيميـــــاء الاملههـــــل العلمـــــي ملعلـــــم نـــــو  ن أ

فـــــاملعلم احلاصـــــل علـــــى بكـــــالوريوس يف  معرفتـــــه التخصصـــــية
الكيمياء مـن كليـة الرتبيـة يتشـابه يف درجـة املعرفـة التخصصـية 
. مــع احلاصــل علــى بكــالوريوس يف الكيميــاء مــن كليــة العلــوم

احلاصـلني علـى  الكيميـاءويعىو الباحث ذلـك إىل أن معلمـي 
درســـون مقـــررات متقاربـــة مـــع شـــنهادات مـــن كليـــات العلـــوم ي

هنـــــم يدرســـــوهنا بـــــيف، خصصـــــني بالرتبيـــــة كمـــــا إزمالئنهـــــم املت
الطريقة واألسلوب مما جيعل حصـيلتنهم العلميـة يف التخصـص 

وجــود فــروق عــدم الدراســة احلاليــة مــن حيــث  تفــقتو تقاربــة، م
ذات داللــة إحصــائية لصــاحل نــو  املههــل الرتبــوي مــع دراســة 

ــــــي ا، ودراســــــة ال(م.2.8الغامــــــدي ا الــــــيت مل ( م2.84رحيل
 يو  املههل. تعىى لوجود فروق ذات داللة إحصائية  اتكشف
املتوســــطات احلســــابية  82و 88 نكمــــا يوضــــح انجــــدوال      

نتـــائج اختبـــار حتليـــل التبـــاين األحـــادي واالحنـــراف املعيـــاري و 
يف درجة معرفة معلمـي اف( لبيان أثر متغري اخلربة التدريسية 

املعــــــــايري املنهييــــــــة الوطييــــــــة ضــــــــوء  يفالكيميــــــــاء التخصصــــــــية 
 التخصصية ملعلمي الكيمياء:
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 11جدول
المعايير المهنية الوطنية التخصصية لمعلمي في ضوء لدرجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية  الحسابية واًلنحرافات المعيارية متوسطاتال 

 ا لمتغير الخبرة التدريسيةتبعا الكيمياء 
 اًلنحراف المعياري وسط الحسابي المت العدد الخبرة التدريسية

 2113 24..3 1 سيوات 4أقل من 
 1139 84..3 81 سيوات .8إىل  4من 

 21.3 48.44 4 سيوات .8أكثر من 
 4..8 .4..3 44 اجملمو 

 

 12جدول
طنية التخصصية لمعلمي المعايير المهنية الو في ضوء درجة معرفة معلمي الكيمياء التخصصية نتائج اختبار "ف" للمقارنة بين متوسطات 

 ا لمتغير الخبرة التدريسيةتبعا الكيمياء 
 مستوى الدًللة قيمة "ف" التباين درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 44.. .3.. 84.42 2 48.24 بني اجملموعات
 .41.8 .4 8834.4 داخل اجملموعات

  42 ..8844 الكلي
ن قيمة "ف" غري دالة ويتضح من انجدول السابق أ     

مما يدل على عدم وجود  4...إحصائيا  عيد مستوى داللة 
درجة معرفة معلمي الكيمياء فروق ذات داللة إحصائية يف 

املعايري املنهيية الوطيية التخصصية يف ضوء التخصصية 
ري اخلربة تعىى ملتغ ملعلمي الكيمياء باململكة العربية السعودية

ال  كيمياءن اخلربة التدريسية ملعلم الأالتدريسية، وهذا يعين 
 فاملعرفة التخصصية، درجة معرفته التخصصيةتهثر يف 

سيوات( تتشابه  .8اأكثر من  للمعلم ذي اخلربة التدريسية
سيوات. ويعىو  (4ـــــ8ي اخلربة التدريسية من امع املعلم ذ

الباحث ذلك إىل ضعف التطوير املنهين للمعلم أثياء اخلدمة 
، فاملعلم يبقى مقتصرا  على الكيمياءلق مبوضوعات فيما يتع

يف املعلومات العلمية املرتبطة مبجال ختصصه اليت تلقاها 
أثياء دراسته قبل اخلدمة ومل ييسنها بىيادة سيوات خربته. 

 الغامديوختتلف نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
( اليت دلت على وجود فروق تعىى ملتغري اخلربة، م.2.8ا
يوات. يف س .8أكثر من لك لصاحل املعلمني ذوي اخلربة وذ
 تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الغامدي حني
(، ودراسة الرحيلي م2.84(، ودراسة انجنهين ام2.84ا

اليت دلت على عدم وجود فروق تعىى ملتغري ( م2.84ا
 .اخلربة التدريسية

 الدراسة: توصيات 

احلالية من نتائج؛  ما توصلت إليه الدراسةيف ضوء      
يُقد م الباحث بعض التوصيات اليت يأمل أن تسنهم يف 

، وتتمثل املعرفة العلمية التخصصية ملعلمي الكيمياءحتسني 
 :يأيتفيما 

 ولني عن إعداد وتطوير برنامج إعداده املس التأكيد علىــ 0
كيمياء بتبين املعايري املنهيية الوطيية التخصصية معلمي ال

اء باململكة العربية السعودية، وبياء برامج ملعلمي الكيمي
يستجد من  ومياهج اإلعداد يف ضوء تلك املعايري ومتابعة ما

 يف امليدان الرتبوي.  تطوير للعملية الرتبوية والتعليمية

جنهات التدريب يف وزارة التعليم على بياء التأكيد على ـ 9
أثياء يف برامج تدريبية يف انجانب التخصصي ملعلم الكيمياء 

املعايري املنهيية الوطيية التخصصية  اتأخذ يف اعتباره اخلدمة
، والتعاون يف ملعلمي الكيمياء يف اململكة العربية السعودية

 بياء وتيفيذ تلك الربامج مع مهسسات إعداد املعلم. 



 (2.84مارس  /هـ8341الرياض امجادى اآلخرة     – 44العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم اليف، 
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أثياء يف ـــ ضرورة تركيى املشرفني الرتبويني ملادة الكيمياء 3
 على تقومي انجانب املعريف زياراهتم اإلشرافية للمعلمني

التخصصي، وحتديد جوانب الضعف لدى املعلمني، 
واإلفادة من املعايري املنهيية الوطيية التخصصية ملعلمي 

  الكيمياء يف بياء اختبارات تقوميية للمعلمني.  
إفادة أقسام الكيمياء بكليات العلوم يف انجامعات من ــ 2

يف بياء برامج  ءالكيميااملعايري املنهيية التخصصية ملعلمي 
أثياء اخلدمة تتوافق مع يف تدريبية ختصصية ملعلمي الكيمياء 

انجديد يف علم الكيمياء وما استجد من معارف مت إضافتنها 
 لكتب الكيمياء احلديثة. 

ــ التعاون بني جنهات إعداد املعايري املنهيية التخصصية 5
نهات وجنهات تأهيل معلم الكيمياء وانجء ملعلمي الكيميا

أثياء اخلدمة ليشر ثقافة يف اليت تشرف على معلم الكيمياء 
ية االستفادة مينها يف تفعيل وكيف أمهيتنها،وتوضيح املعايري، 

 التقومي الذايت ملعلم الكيمياء وتطوير نفسه يف ضوئنها. 
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ـــاء م(. 9002عبـــداهلل، تيســـري. ا تقـــومي األداء التدريســـي ملعلمـــي مـــادة الكيمي
. باملرحلـــة الثانويـــة يف اململكـــة العربيــــة مـــن خـــالل الكفايـــات التعليميــــة

ـــة الرتبيـــة، جامعـــة الســـودان للعلـــوم رســـالة ماجســـتري غـــري ميشـــورة ، كلي
 والتكيولوجيا، السودان.

م(. املـــدخل إىل البحـــث يف العلـــوم الســـلوكية. 9000العســـاف، صـــاحل محـــد ا
 الرياض: دار الىهراء.

ـــاس الرتبـــوي ودورة يف إجنـــاح العمليـــة 9002علـــوان، حيـــ . ا م(. التقـــومي والقي
، (00د خيضـر بسـكرة، ا، جامعة حممجملة العلوم اإلنسانيةالتعليمية. 

2-30. 
ــان: دار 9003علــي، حممــد الســيد. ا م(. الرتبيــة العلميــة وتــدري، العلــوم. عم 
 املسرية لليشر. 
م(. درجــــة ممارســــة معلمــــي املرحلــــة األساســــية يف 9000العليمــــات، محــــود. ا

األردن للكفايــــــات املنهييــــــة يف ضــــــوء املعــــــايري الوطييــــــة احلديثــــــة لتيميــــــة 
 .020 -020(، 9ا02، ة انجامعة اإلسالميةجملاملعلمني منهييا . 
م(. تقــــومي أداء معلمـــــي العلــــوم الطبيعيــــة باملرحلـــــة 9000الغامــــدي، ســــعد. ا

، جملــة القــراءة واملعرفــةاملتوســطة يف ضــوء املعــايري العامليــة للرتبيــة العلميــة. 
 . 990 -020(، 002ا

لعلوم يف تقومي األداء التدريسي ملعلمات ام(. 9003الغامدي، فوزية سعيد. ا
. رسالة ماجستري غـري ميشـورة،  املرحلة املتوسطة يف ضوء املعايري العاملية

 كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
 م(. القياس والتقومي. حائل: دار األندل،.0222غامن، حممود حممد. ا

م(. التطـــوير املنهـــين لـــربامج اإلعـــداد التخصصـــي ملعلـــم 0222فضـــل، نبيـــل. ا
ــــة. العلــــوم د ــــة راســــة حال ــــة املصــــرية للرتبي املــــهمتر العلمــــي الثــــاين للجمعي

 – 322(، 0، االعلميـة: إعـداد معلــم العلـوم للقــرن احلـادي والعشــرين
202 . 

م(. االختبــارات التحصــيلية والقيــاس اليفســي 0222حممــد، رمضــان حممــد. ا
 والرتبوي. ديب: دار القلم.                             

م(. املعــايري املنهييــة الوطييــة للمعلمــني 9009للقيــاس والتقــومي. ااملركــى الــوطين 
 باململكة العربية السعودية، الرياض: شركة تطوير. 

م(. التكـــــوين املنهـــــين للمعلـــــم 9000مكتـــــب الرتبيـــــة لـــــدول اخللـــــيج العـــــريب. ا
 ااإلطار اليظري(. الرياض.

د املعلم م(. رؤية مستقبلية مقرتحة حنو تطوير إعدا9002نصر، حممد علي. ا
املــــهمتر العلمــــي التاســــع يف ضــــوء معــــايري انجــــودة. جامعــــة عــــني مشــــ،، 

 . 22 – 22، عشر: تطوير مياهج التعليم يف ضوء معايري انجودة
م(. رؤى مســــــــتقبلية لتطــــــــوير أداء املعلــــــــم يف ضــــــــوء 9005نصــــــــر، حممــــــــد. ا

املــــهمتر العلمــــي الســــابع املســــتويات املعياريــــة لتحقيــــق انجــــودة الشــــاملة، 
معيـــــة املصـــــرية للميـــــاهج وطـــــرق التـــــدري،: ميـــــاهج التعلـــــيم عشـــــر للج

 .902 -022، واملستويات املعيارية
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Abstract:   The current study targeted on understand the level of the chemistry teachers’ specialized knowledge in the light 

of specialized national professional standards for chemistry teachers in Saudi Arabia. To achieve this, the researcher used a 

descriptive survey, and the preparation of the knowledge test in chemistry was performed in the light of fourteen cognitive 

standards which were identified from the list of the specialized national professional standards of chemistry teachers in Saudi 

Arabia. The study sample consisted of 33 chemistry teachers (male and female) in the Ministry of Education, governorate of 

Rass. Several results were obtained from the study and the most important of all was that the degree of chemistry teachers’ 

specialized knowledge in the light of the specialized national professional standards for teachers of chemistry in Saudi Arabia 

was average, 49.7, which is an acceptable level and a percentage reaching 64.54%. The results also showed that there were 

no statistically significant differences at 0.05 level between the degree of chemistry teachers’ specialized knowledge in the 

light of specialized national professional standards for chemistry teachers in Saudi Arabia due to the variables; sex, 

educational qualification, type of qualification, and teaching experience. 

 

Keywords: teachers’ specialized knowledge, chemistry teacher, professional standards. 

 
 

  

 
 

 


